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De første årene

• I den første tiden etter at Radiumhospitalet ble 
etablert, var det i realiteten kun en klinisk 
avdeling. Det var i tillegg en poliklinikk, og 
gynekologien ble dekket ved en gynekologisk 
konsulent. De andre avdelingene var 
operasjonsavdelingen, radiumavdelingen, 
røntgenavdelingen og patologien. 
Patologiavdelingen hadde et eget bygg utenfor 
selve hovedbygningen. Det var i begynnelsen få 
fast ansatte - fire leger, en fysiker, en bestyrerinne 
og om lag 20 sykesøstre. Mye av virksomheten 
var basert på konsultative tjenester. Sykehuset 
hadde i starten 71 senger, og hadde også eget 
kjøkken og eget vaskeri.



De kliniske avdelingene

• Gynekologi var sentral helt fra starten , men 

gynekologisk avdeling med egen overlege ble  

etablert først i 1938. Senere har gynekologien 

hatt en sentral plass i virksomheten.

• I begynnelsen ble den kirurgiske 

virksomheten utført ved 

operasjonsavdelingen og radiumavdelingen av 

innleide kirurger fra blant annet 

Rikshospitalet. En kirurgisk spesiallege ble 

ansatt i 1958, men en egen Kirurgisk avdeling 

ble først etablert i 1965. Den kirurgiske 

aktiviteten økte betraktelig etter byggingen av 

nytt høybygg i 1976 (A-bygg).



Laboratorieavdelingene
• Røntgenavdelingen eksisterte allerede fra 

starten i 1932, men en egen overlege for 

røntgenvirksomheten ble først ansatt i 1956.

• Patologi ble også etablert allerede ved 

oppstarten i 1932, og ble utvidet flere ganger 

i de neste tiårene. Patologiaktiviteten ble 

utvidet i 1950 til også å omfatte cytologi.

• Laboratorietjenester hadde man fra starten av 

men undersøkelsene var få og enkle. 

Utviklingen skjøt fart da man etablerte et eget 

klinisk kjemisk laboratorium. 

Sentrallaboratoriet ble en egen avdeling fra 

1951.



Fysikkavdelingen

• Allerede ved oppstarten av Radiumhospitalet 
i 1932 ble det ansatt en fysiker. Strålefysikk 
har alltid vært sentral i virksomheten og 
sykehuset ble primært etablert med tanke på 
strålebehandling. Første strålebehandling var 
med radioaktivt radium, derav navnet 
Radiumhospitalet. Den medisinsk fysikken og 
helsefysikken ble stort sett dekket av en 
fysiker inntil begynnelsen av 1950-tallet da 
høyenergetiske strålemaskiner som betatron 
ble installert. Flere fysikere ble da ansatt i 
løpet av 1960-tallet, og i 1968 ble denne 
virksomheten samlet i en egen avdeling for 
medisinsk fysikk og teknikk etablert.



Organisering fra 1960-tallet

• På 1960-tallet var den kliniske virksomheten 
organisert i Alminnelig avdeling, Gynekologisk 
avdeling og Kirurgisk avdeling, mens de 
sentrale serviceavdelingene var 
Røntgenavdeling, Sentrallaboratorium, 
Patologiavdeling og Avdeling for medisinsk 
fysikk og teknikk. Etter hvert ble det også 
opprettet avdelinger  for  sosialmedisin og 
rehabilitering med psykiater, prest, 
fysioterapeut, ergoterapeut og fritidsleder. 
Sengeantallet ble øket etter hvert som 
sykehuset ble utbygd og i 1977 nådde man en 
topp med 440 senger.



Omorganisering i 2000

• Organiseringen ble endret noe underveis og 
en del nye avdelinger og seksjoner ble 
etablert, men den store omorganiseringen 
kom i 2000, da matriseorganisasjon med 
fagområder ble innført. Virksomheten ble delt 
inn i 12 fagområder med hver sin 
fagområdeleder. I tillegg ble det opprettet 21 
behandlingsprogrammer innenfor de tre 
behandlingsfagområdene – operativ 
behandling, stråleterapi og medikamentell 
behandling.



Fusjon med Rikshospitalet

• I 2005 ble Radiumhospitalet og Rikshospitalet 

fusjonert. Det førte til at en del virksomhet 

ble flyttet og/eller endret. Rikshospitalet var 

vesentlig større enn Radiumhospitalet og 

satte etter hvert sitt preg på driften av det 

samlede sykehuset. Organiseringen i 

fagområder ble fortsatt beholdt,  Direktør Åge 

Danielsen ved Rikshospitalet ble direktør ved 

det fusjonerte sykehuset som i starten het 

Rikshospitalet-Radiumhospitalet før det ble 

endret til bare Rikshospitalet. 



Fusjon til Oslo universitetssykehus

• I 2009 ble sykehusforetaket Oslo 

universitetssykehus (OUS) etablert etter en 

fusjon av alle Oslosykehusene (Rikshospitalet, 

Radiumhospitalet, Ullevål sykehus og Aker 

sykehus). Dette medførte en stor 

omorganisering der mange avdelinger og 

behandlingsprogrammer ble relokalisert.  

OUS er er nå oppdelt i 10 kliniske klinikker og 

6 serviceklinikker. Mye av den kliniske 

virksomheten ved Radiumhospitalet er 

organisert under Kreftklinikken, mens 

serviceavdelingene hører til andre klinikker.


